
Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 
 

Skolebestyrelsesmøde d. 22. november kl. 19 – 21.30 
 
Til stede  

Heidi Frederiksen, Heidi Starcke, Camilla Gaasdal Nielsen, Thorbjørn Christensen, Winnie Westergaard, 

Luise Sørensen, Kamilla Kvols, Bente Rosgaard (lærer), Inge Skyt (lærer), repræsentanter for elevrådet Fre-

derik og Lærke, Peter Schultze og Ulla Høgild Berg  

Gæst: Formand fra Kernehuset Engblommen 

 

Fraværende med afbud 

Tidsramme  Punkt  Referat  Bilag  
 FOTOGRAFERING til skole-

porten  
  

19.00 - 19.40  

 

1. Siden sidst (I) 

a) Skolen – herunder sidste 

nyt vedr. SFO. 

b) Elevrådet 

c) Skolebestyrelsen 

d) Engblommen 

e) Kirkely 

f) Børne-Familieudvalget.  

 

a) Orientering vedr. overlevering af 

SFO fra inst. til skole. 

Gensidig aftale om hvor skal 

Rumlepotten høre til – om det er 

inst. eller SFO. 

Der er afsat anlægsmidler, men 

ikke til Engbjergskolens SFO, da 

vi i forvejen deler lokaler med fri-

tidshjemmet. 

Der arbejdes på en særlig aftale i 

Studsgård vedr. flytning af SFO. 

Der må laves sampasning i for-

bindelse med morgenpasning og 

ferier. 

Formanden fra Engblommen op-

fordre til at skolens bestyrelse 

overvejer hvad man vil med den 

nye SFO. 

Fritidshjemmet er det fritidshjem i 

kommunen som har den største 

deltagelse. 

Der afholdes overnatning én gang 

om året samt sommerkoloni én 

gang om året. Arrangementer som 

er med til at fastholde børnene. 

Allerede nu i overgangen skal der 

tænkes i hvilke tilbud der skal 

være fremadrettet. 

Det er vigtigt at få meldt ud at der 

ud over pasningen i institutionen 

også ligger et social arbejde og at 

børnene ikke skal overlades til sig 

selv i eftermiddagstimerne. 
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b) Der er købt rekvisitter til frikvar-

terer. 

Der er udarbejdet et idekatalog 

for swaggrupperne. Dette idékata-

log udsendes til forældre i blå 

bygning. 

c) Ingen bemærkninger. 

d) Vi forsøger at opretholde det gode 

samarbejde mellem skole og insti-

tution i arbejdet med den nye 

SFO-ordning. 

e) Ulla er klar til de ni læsninger og 

ALLE er velkomne. 

 

   

 

Nyt fra samrådsmøde d. 15. no-

vember ved Kamilla, Camilla og 

Ulla. 

Samrådsmøde i uge 46. Politikkerne rede-

gjorde for de nye tiltag der er gjort i kom-

munen. 

Hvad skal samrådsmøderne bruges til? 

Hvordan kan formændene stå sammen om 

at påvirke beslutningerne. 

 

 

 

19.50  – 

20.00  

Den nye kommunale ”Børne og 

ungepolitik” vender.  

Mulighed for at lave høringssvar 

på det. 

 

Der blev kommenteret på den nye ”Børne- 

ungepolitik”. Enighed om at det ser fint 

ud. Der var ikke de store indvendinger til 

politikken, men der savnes en stillingta-

gen til hvordan politikken skal implemen-

teres.  

Se ved-

hæftning  

20.00 - 21.15 

(inklusiv kaf-

fepause)   

Vores videre arbejde med prin-

cipper for trivsel.  

Ulla fremlægger personalets til-

bagemeldinger på vores arbejde.   

 

Vi arbejder med at: 

1. revidere princippet vedr. 

klasserådsarbejdetud-

vikler  

2. formulere nyt princip, 

der understøtter foræl-

dreinddragelsen.  

   

Give: 

Swaggrupper understøttes som organise-

ring i skoletiden. 

Take: 

Hjælp til cykelaktiviteter 

Klippedag 

Forældreinput i forb. med fredagssamlin-

ger. 

I forbindelse med 

Trivselsdage 

Strikkedage 

Store legedag 

Materialebank 

 

Der blev arbejdet i grupper med de to om-

råder. Notater indgår i det videre arbejde.  

I forhold til forældreinddragelse skal det 

kommunikeres ud at det ikke er en for-

pligtigelse men et tilbud om at være med 

til at øge trivslen og fagligheden.  

Det at, man som forældre er en del af sko-

len/sit barns klasse giver indsigt i klassens 

hverdag.     . 

Skolen inviterer forældrene ind i skolen 

når skolen har behov. 

 

Se ved-

hæftning  
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Vigtigt at have et godt forældresamar-

bejde for at sikre god trivsel. 

Vær opmærksom på at alle kommer med 

til arrangementerne og at der tages godt 

imod nye klassekammerater. 

 

21.15 – 

21.25  

Nyt vedr. fællesmøde i januar – 

hvad skal vi have aftalt inden?  

Forandringsprocesser i forbindelse med 

overgangen til SFO. 

Hvad besluttede vi sidst vedr. overgang til 

7. klasse - og hvad har vi gjort. 

 

21.25 – 

21.30 

Eventuelt  

Næste bestyrelsesmøde d. 24. ja-

nuar. 2019   

  


